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У  Сярэднія вякі ў Еўропе была амаль знішчана высокая
 культура Рымскай імперыі і разбурана тая сістэма адука�

  цыі, якая ў ёй існавала. У часы ранняга Сярэдневякоўя
школ было няшмат, а адукацыя для большасці насельніцтва была
неабавязковая. Ды і на працягу ўсёй эпохі Сярэдневякоўя пера�
важная большасць свецкіх асоб (перш за ўсё сялян, а таксама і
значная частка рыцарства і гараджан) былі непісьменныя.

Нягледзячы на ўзмацненне пазіцый хрысціянства ў грамадскім
жыцці, на рубяжы V—VI стст. школа заставалася такой, як у апошнія
стагоддзі існавання Рымскай імперыі1. Больш за тое, генетычна яна
была  звязана з антычнай сістэмай адукацыі. У шэрагу еўрапейскіх
гарадоў, перш за ўсё ў Паўночнай Італіі, захоўваліся элементы ан�
тычнай школьнай сістэмы, прадаўжалі функцыяніраваць так зва�
ныя рытарычныя школы. У VI—VIII стст. асабліва славіліся рытарыч�
ныя школы Рыма, Мілана, Равены, Вероны, Павіі. У іх атрымалі аду�
кацыю многія пісьменнікі, вучоныя і мысліцелі ранняга Сярэдневя�
коўя: Баэцый, Касіядор, Апалінарый, Сідоній і нават Папа Рымскі
Грыгорый I. Рытарычныя школы былі цэнтрамі адукацыі арыстак�
ратычнай моладзі, у іх рыхтавалі натарыяў і прававедаў для кара�
леўскай службы. У далейшым менавіта гэтыя асобы вялі ўсе спра�
вы, так ці інакш звязаныя з кіраваннем краінай.

Навучэнцы рытарычных школ вывучалі лацінскую граматыку,
чыталі творы антычных аўтараў — Вергілія, Гарацыя, Тэрэнцыя, Ты�
була, Цыцэрона, Салюстыя, Цэзара, Валерыя Максіма, выконвалі
практыкаванні па рыторыцы на тэмы, зададзеныя выкладчыкам. За�
няткі ў рытарычных школах вялі знаўцы свецкіх навук і лацінскай лі�
таратуры, гарадскія рытары, вучоныя манахі, місіянеры.

Заснавальнікамі сярэдневяковай сістэмы адукацыі сталі рымскі
рытар, філосаф і школьны выкладчык першай паловы V ст. Марцы�
ян Капэла (жыў у рымскай Афрыцы), а таксама дзеячы остгоцкага
адраджэння Севярын Баэцый (каля 480—524) і Флавій Касіядор
(каля 480—каля 575)2. У сваім творы "Аб шлюбе Філалогіі і Мерку�
рыя" (430 г.), які стаў асноўным навучальным дапаможнікам у сярэд�
невяковай школе, Марцыян звёў разам элементы антычных ведаў і
даў кароткае апісанне "сямі вольных мастацтваў" (лац. Septem artes
liberalis) — тых дысцыплін, якія складалі аснову навучання ў антыч�
най школе. У сем вольных мастацтваў уваходзілі: граматыка, дыя�
лектыка, рыторыка, арыфметыка, геаметрыя, астраномія і музыка
(як тэарэтычная матэматычная дысцыпліна). У Антычнасці лічылі,
што "вольныя мастацтвы" — гэта тыя, займацца якімі дастойна
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свабоднага чалавека (у адрозненне ад "нячыстых ма�
стацтваў", звязаных з фізічнай і рамеснай працай).

Калі ў позняй Антычнасці сем вольных мастацт�
ваў разглядаліся як падрыхтоўчы этап да авалодан�
ня "навукай навук" філасофіяй, то ў Сярэднія вякі яны
сталі прыступкамі да авалодання тэалогіяй. Паступо�
ва аформіўся і падзел мастацтваў на дзве ступені:
ніжэйшую — трывіум (трайны шлях, трохпуцце, ад�
сюль "трывіяльны" — вядомы ўсім), якая ўключала
славесныя навукі — граматыку, дыялектыку і рыторы�
ку, і вышэйшую — квадрывіум (чатырохпуцце), якая
ўключала матэматычныя навукі як навукі аб лічбавых
суадносінах і гармоніі. Акрамя арыфметыкі, геамет�
рыі і астраноміі ў квадрывіум уваходзіла музыка, якая
вывучалася як тэорыя гармоніі, а не як выканаўчае
майстэрства.

Да XIII ст. у навучальным працэсе пераважаў тры�
віум. Адной з асноўных яго дысцыплін была грама
тыка лацінскай мовы, бо менавіта латынь на праця�
гу ўсяго Сярэдневякоўя заставалася мовай заход�
няй хрысціянскай цывілізацыі. Вывучалі яе па дапа�
можніку Элія Даната — граматыка IV ст. Іншыя ж мовы
да XIV ст. не выкладаліся. Другая дысцыпліна трывіу�
му — дыялектыка (уменне  разважаць і спрачацца,
г.зн. фармальная логіка) — павінна была навучыць
размяшчаць словы ў сказе ў правільным парадку,
будаваць доказы і абвяржэнні, рабіць правільныя
высновы з пасылак. Яна лічылася "гімнастыкай розу�
му" і рыхтавала вучняў да дыспуту — вучонай спрэчкі,
якая стала галоўнай формай навучання ў сярэдне�
вяковых універсітэтах.

Трэцяй дысцыплінай трывіуму была рыторыка,
якая навучала майстэрству красамоўства, складан�
ню вершаў і прозы, уключала ў сябе элементы пра�
ва. Рыторыка прадпісвала, як правільна і прыгожа
гаварыць, давала гатовыя спосабы выкладання сва�
іх думак, ацэнкі палітычнай сітуацыі, нават асабістых
пачуццяў.

Пасля засваення трывіуму вучань прыступаў да
вывучэння матэматычных дысцыплін. Разгляд іх Мар�
цыян Капэла пачынаў з геаметрыі, якая павінна была
быць каштоўнай для архітэктуры, скульптуры, прас�
торавых вымярэнняў. У Сярэднія вякі геаметрыя ўклю�
чала элементарныя паняцці аб фігурах, "пачаткі" Эўк�
ліда, урыўкавыя звесткі аб касмаграфіі і геаграфіі по�
бач з фантастычнымі апавяданнямі пра "цуды зям�
лі", зрэдку асновы хіміі, медыцыны, мінералогіі. Тыя,
хто навучаўся па дапаможніку Марцыяна, ведалі, што
Зямля мае форму шара і з’яўляецца цэнтрам, вакол
якога круціцца нябесная сфера і замацаваныя на ёй
сузор’і. У адпаведнасці з антычнай традыцыяй, Мар�
цыян Капэла дзяліў Зямлю на тры часткі — Еўропу,
Азію і Афрыку.

Арыфметыка ў Сярэднія вякі зводзілася да лічэн�
ня, г.зн. да ўмення падлічваць царкоўныя прыбыткі,
вылічваць тэрміны хрысціянскіх святаў. Яна была
навукай пра лічбавыя пачаткі і прапорцыі, што па�
лягаюць у аснове свету, вызначаюць сусветную гар�
монію і ўсе яе праявы.

Той жа мэце, што і арыфметыка, служыла астра
номія — навука аб руху нябесных свяцілаў. Яна апіс�
вала вядомыя ў той час планеты, расказвала, як па�
будавана нябесная сфера і як на ёй размешчаны су�
зор’і. Астранамічныя веды былі неабходны для ўста�
лявання календара рухомых хрысціянскіх святаў, ак�
рамя таго, яны служылі астралогіі — дапамагалі прад�
казваць будучыню па зорках.

Завяршаў дапаможнік Марцыяна Капэлы раз�
дзел аб музыцы. У ім апісваліся тры віды музыкі: тая,
якая гучыць (у Сярэднія вякі гэта ўменне пець псал�
мы і ствараць богаслужэбныя песні); рытмічная,
альбо лічбавая музыка (як арыфметыка), і метрыч�
ная музыка, якая вызначае гармонію верша і пабу�
довы гаворкі. У Сярэдневякоўі, які ў Антычнасці, вы�
шэй цаніліся меркаванні аб музыцы, чым рэальнае
ўменне гэтую музыку выконваць.

Прыблізна ў такім выглядзе сем вольных мас�
тацтваў уваходзілі ва ўсе сярэдневяковыя дапамож�
нікі і энцыклапедыі і да XV ст. заставаліся асновай
сярэдневяковай адукацыі.

Каля 500 г. некалькі трактатаў�навучальных да�
паможнікаў напісаў знакаміты вучоны і філосаф,
магістр афіцый ва ўрадзе караля остготаў Тэадоры�
ха (з 471 г., у Італіі ў 493—526 гг.), "апошні рымлянін"
Севярын Баэцый. З чатырох яго трактатаў, што аба�
гульнялі і інтэрпрэтавалі ў даступнай форме дасяг�
ненні грэкаў і часткова рымлян у галіне арыфметы�
кі, музыкі, геаметрыі і астраноміі, захаваліся толькі
два — "Настаўленні да музыкі", дзе тлумачылася, што
ўвесь свет звязаны адзінымі законамі сусветнай му�
зыкі, і "Настаўленні да арыфметыкі", дзе выкладалі�
ся філасофскія вучэнні аб лічбе, якая палягае ў асно�
ве сусвету3. Па дапаможніках Баэцыя ў Еўропе наву�
чаліся на працягу ўсяго Сярэдневякоўя ў школах Па�
рыжа, Лондана, Балонні, Гамбурга, а таксама ва уні�
версітэтах.

Севярын Баэцый змог тэарэтычна абгрунтаваць
структуру сярэдневяковай сістэмы адукацыі, у пры�
ватнасці, вышэйшай яе ступені4. Ён аб’яднаў заснава�
ныя на матэматычных заканамернасцях навукі (арыф�
метыку, геаметрыю, музыку і астраномію) у адзіны
навучальны цыкл і назваў яго "чацвёрты шлях" —
квадрывіум. Так быў канчаткова аформлены падзел
сістэмы сямі вольных мастацтваў на дзве ступені,
якія адпавядалі двум узроўням адукацыі.

Пасля распаўсюджвання і зацвярджэння хрыс�
ціянства манапалістам у сферы асветы і адукацыі ў
Еўропе становіцца каталіцкая царква. Па�за яе ме�
жамі адукацыя, па сутнасці, не існавала і існаваць не
магла (па крайняй меры да канца высокага Сярэд�
невякоўя). Спачатку царква выкарыстала вопыт і за�
хавала рэшткі рымскай сістэмы адукацыі, а потым
стварыла новую сістэму адукацыі для распаўсюдж�
вання веравучэння і падтрымання сваіх пазіцый.
Старажытных філосафаў і паэтаў у ёй пацяснілі Свя�
шчэннае пісанне і тэксты хрысціянскіх аўтараў.

Новае, арганізаванае хрысціянскай царквой на�
вучанне сканцэнтравалася галоўным чынам у цар�
коўных школах — манастырскіх (пры буйных манас�
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тырах), епіскапскіх (пры епіскапскіх кафедрах) і пры�
ходскіх (пры асобных цэрквах). Гэтыя школы рыхта�
валі пісьменных людзей як для царквы, так і для па�
трэб дзяржаўнага кіравання.

Першыя манастырскія школы ўзніклі хутка пасля
з’яўлення Статута галоўнага заснавальніка манас�
тыроў Захаду Бенядзікта Нурсійскага (528 г.). Павод�
ле яго, манах ніводнай хвіліны не павінен быў право�
дзіць без справы. Паўсядзённым заняткам яго по�
бач з фізічнай працай павінна была стаць разумовая
праца ў выглядзе чытання альбо перапісвання кніг.
Для гэтага кожны манах павінен быў быць пісьмен�
ны. Так узнікла патрэба ў школах пры манастырах.

Адным з першых значэнне манастыроў як ача�
гоў адукацыі і культуры зразумеў остгоцкі асветнік Фла�
вій Касіядор, адзін з самых значных дыдактычных
твораў якога —"Настаўленні ў навуках боскіх і свец�
кіх" (551 г.). Другую кнігу яго Касіядор поўнасцю пры�
свяціў вольным мастацтвам і адпаведна падзяліў яе
на сем глаў. Трактат быў шырока распаўсюджаны ў
Сярэднія вякі і заклаў асновы сярэдневяковай, а ча�
сткова і сучаснай сістэмы адукацыі5. Сваю схему пра�
цэсу навучання Касіядор прымяніў у заснаваным ім
у 540 г. на поўдні Італіі манастыры Віварыум, дзе
адкрыў і адну з першых манастырскіх школ.

Сапраўдны ўздым сярэдневяковая школа пера�
жыла ў гады праўлення Карла Вялікага (кароль фран�
каў з 768 г., імператар у 800—814 гг.). У 787 г. у сва�
ім "Капітулярыі аб навуках" ён загадаў адкрываць
школы для клірыкаў і міран пры кожным саборы і ма�
настыры. На практыцы, аднак, рэформа адукацыі бы�
ла праведзена толькі ў дачыненні да царкоўных школ.
Па ўсёй імперыі былі створаны школы пры манас�
тырах і епіскапствах, навучанне ў якіх юных клірыкаў
(а зрэдку і міран) стала абавязкам духавенства.

У 796 г. глава каралінгскай Акадэміі Алкуін за�
снаваў, а затым узначаліў знакамітую школу ў мана�
стыры Святога Марціна ў Туры. У ёй ён многія гады
вёў заняткі ў форме жывой дыскусіі. Творамі Алкуі�
на, у асноўным дапаможнікамі для навучання (па гра�
матыцы, рыторыцы, дыялектыцы, арыфметыцы) у
школах карысталіся да канца Сярэдневякоўя. Ціка�
васць выклікаюць і дыялогі Алкуіна — жанр, тыповы
для сярэдневяковай школы, напрыклад, "Спрэчка
Піпіна з Альбінам"6.

Не менш вядомымі былі таксама манастырскія
школы пры Сент�Галенскім і Лоршскім манастырах,
у Карб’е, Фульдзе, Флеры�сюр�Луары. У іх рыхта�
валі пераважна святароў. Навучанне фактычна зводзі�
лася да знаёмства з біблейскай гісторыяй, чытан�
ня, пісання і песнапення. Яно вялося на латыні, а
першай вучэбнай кнігай быў Псалтыр.

З VIII ст. у цэнтрах епархій сталі з’яўляцца школы
больш высокага ўзроўню, так званыя епіскапскія (у
Паўднёвай Галіі яны сустракаліся яшчэ ў V ст.). Мэ�
тай іх была элементарная падрыхтоўка кліра канк�
рэтнага дыяцэзу. Тут вывучалі сем вольных мастац�
тваў, але галоўным прадметам было Свяшчэннае
пісанне. Асобныя епіскапы гэтых школ (як правіла,
тыя, хто выйшаў з асяроддзя патрыцыяў) імкнуліся

падтрымліваць традыцыі класічнай адукацыі, аднак
гаварыць пра выкладанне поўнага курса класічных
навук у дачыненні да гэтага часу нельга. Многае ў
навучальным працэсе вызначалася асабістым гус�
там і пазіцыяй епіскапа.

Нарэшце, ніжэйшымі школамі былі прыходскія
(альбо элементарныя), дзе слухачоў вучылі толькі
чытаць, пісаць і пець. Яны сустракаліся з V ст. пера�
важна ў Італіі і на тэрыторыі Галіі. Заняткі ў такіх шко�
лах праходзілі ў доме прэсвітэра.

Такім чынам, сваё першае адраджэнне сярэд�
невяковая школа перажыла ў часы ранняга Сярэд�
невякоўя (V—ІХ стст.). Не лішне заўважыць, што куль�
тура той эпохі была ў многім культурай школьнай і
мела распаўсюджванне пераважна на тэрыторыі ім�
перыі Каралінгаў. Новы ўздым школьнай адукацыі
пачнецца ў перыяд класічнага, альбо высокага Ся�
рэдневякоўя (Х—ХІІІ стст.), і будзе звязаны з ростам
гарадоў.

Школы эпохі класічнага Сярэдневякоўя можна
ўмоўна падзяліць на царкоўныя (якія ў гэты перыяд
набылі свой завершаны від) і так званыя нецаркоў�
ныя свецкія школы (якія часцей за ўсё размяшча�
ліся ў гарадах). Да царкоўных школ адносіліся мана
стырскія, прыходскія і саборныя (альбо кафедраль�
ныя пры гарадскіх саборах, якія адыгрывалі вяду�
чую ролю), а таксама школы, арганізаваныя жабрац�
кімі ордэнамі. Асаблівасцю сістэмы адукацыі з’яў�
лялася тое, што школьныя цэнтры перамясціліся з
сцен манастыроў у кафедральныя саборы, а наву�
чанне перайшло ад манахаў да белага духавенства.
Пастановы Вестмінстэрскага (1200 г.) і Чацвёртага
Латэранскага (1215 г.) сабораў патрабавалі арга�
нізаваць навучанне пры ўсіх саборах і прыходскіх
цэрквах. Пры гэтым царква настойвала на бясплат�
ным навучанні, паколькі "веды — гэта Божы дар",
якім нельга гандляваць. Навучанне ў манастырскіх і
кафедральных школах было бясплатнае, старшыя
выкладчыкі атрымлівалі за сваю працу бенефіцыі і
наймалі іншых, менш забяспечаных настаўнікаў.

У XI—XII стст. патрэба ў пісьменных людзях, якія
разбіраліся б у гандлёвых і грашовых аперацыях,
рамястве і справах гарадскога самакіравання, пры�
вяла да ўзнікнення сістэмы свецкай адукацыі7. Ас�
ноўным месцам размяшчэння навучальных устаноў
пачынаючы з XII ст. становяцца гарады.

Па свайму характару, узроўню і зместу прапа�
нуемай адукацыі гарадскія школы істотна адрозні�
валіся адна ад адной. Свецкія гарадскія школы былі
прадстаўлены гільдзейскімі, цэхавымі, прыватнымі
і муніцыпальнымі. Навучэнцамі гэтых школ былі ванд�
роўныя шкаляры — ваганты, альбо галіярды8. Агуль�
най рысай была даступнасць гэтых школ для ўсіх жа�
даючых атрымаць адукацыю і здольных заплаціць
за гэта неабходную суму. Выкладанне ў іх тэхнічных
ведаў, права і іншых дысцыплін адпавядала патрэ�
бам гарадскога насельніцтва.

Адкрыць школу маглі цэх, купецкая гільдыя, якое�
небудзь брацтва, асобныя свецкія асобы і г.д. У
гільдзейскіх школах, якія з’явіліся ў XIII ст. па ініцыя�
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тыве купецкіх гільдый, навучалі граматыцы, матэ�
матыцы і рыторыцы. Паколькі навучанне было плат�
нае, тут, як правіла, вучыліся сыны забяспечаных
бацькоў. У XIII—XIV стст. узніклі цэхавыя школы, якія
ствараліся цэхамі для сыноў рамеснікаў. Іх вучэбны
план уключаў акрамя навучання пісьменнасці пашы�
раную праграму па матэматыцы, натуразнаўству,
геаграфіі, праву і г.д. У адрозненне ад царкоўных
школ навучанне тут вялося на роднай мове. Наву�
чэнцы практычна ўсіх гарадскіх школ, як правіла, не
атрымлівалі ўтрымання і маглі разлічваць толькі на
сродкі бацькоў альбо дабрачыннасць прыватных
асоб. Многія вучні жылі ў пастаяннай нястачы і самі
здабывалі сабе харчаванне.

Даследаванне паўсядзённага жыцця ў школе,
практыкі непасрэдных адносін вучняў паміж сабой і
з настаўнікамі з’яўляецца вельмі складаным. У знач�
най ступені гэта абумоўлена вельмі слабай распаў�
сюджанасцю ў Сярэднія вякі аўтабіяграфічных тво�
раў. Ад гэтай эпохі практычна не захавалася апісан�
няў асабістага вопыту прабывання ў школе альбо
асаблівых літаратурных твораў аб жыцці звычайнай
агульнадаступнай гарадской школы.

Цэнтральнай фігурай любой школы быў настаў�
нік (магістр). Як правіла, у звычайных школах вы�
кладаў адзін настаўнік, у якога маглі быць памочнікі
з мясцовых клірыкаў ніжэйшага рангу. У буйных га�
радскіх школах магло быць некалькі магістраў. Кла�
сы былі вялікія — каля 60 вучняў. Захаваліся звесткі,
што ў эпоху позняга Сярэдневякоўя колькасць на�
вучэнцаў перавышала і сотню. Гэта было звязана ак�
рамя іншага і з тым, што ад колькасці навучэнцаў
залежаў дабрабыт магістра, паколькі адукацыя была
платная.

Вялікія класы зрэдку дзяліліся на некалькі груп у
залежнасці ад узроўню падрыхтоўкі вучняў. Працэс
навучання быў звязаны галоўным чынам з вусным
выкладаннем інфармацыі. Гэта, аднак, не значыць,
што ў распараджэнні навучэнцаў не было кніг. Заха�
валіся звесткі пра бібліятэкі гарадскіх і кафедраль�
ных школ, у якіх налічвалася вялікая колькасць літа�
ратуры.

Працэс навучання быў практычна неперарыўны
на працягу ўсяго года. Вучэбны дзень пачынаўся,
як правіла, на досвітку — у 6–7 гадзін раніцы — і
доўжыўся на працягу светлавога дня з перапынкамі
на снеданне і абед. Для падтрымання дысцыпліны
магістры шырока практыкавалі цялесныя пакаран�
ні розгай, якія былі непазбежны з�за неабходнасці
кіраваць вялікай аўдыторыяй на працягу многіх га�
дзін заняткаў. Валоданне розгай было неабходным
сведчаннем прафесіянальнай падрыхтоўкі настаў�
ніка. Так, напрыклад, у Кембрыджы ў XVI ст. выпускнік,
які атрымліваў ступень "магістра граматыкі" і такім
чынам права быць школьным настаўнікам, павінен
быў прадэманстраваць сваю спрактыкаванасць у
лупцоўцы. Аднак злоўжыванне цялеснымі пакаран�
нямі зрэдку стварала і складанасці для настаўнікаў.
Вядомы, у прыватнасці, выпадкі, калі бацькі вуч�
няў звярталіся ў суд і атрымлівалі істотныя кампен�
сацыі ад магістраў за шкоду, нанесеную сваім дзе�
цям. Бывалі і кур’ёзныя сітуацыі. Напрыклад, у снежні
1301 г. з ракі вынулі цела аднаго з магістраў Окс�
фарда, які патануў, калі стаяў на вярбе і зразаў галінкі
на розгі для лупцоўкі вучняў. У той жа час адзначым,
што цялесныя пакаранні як адна з найбольш яўных
форм насілля не была выключна школьнай з’явай.
Насілле ўвогуле было арганічнае для эпохі Сярэдніх
вякоў. Цялесныя пакаранні былі прыняты ва ўсіх сла�
ях грамадства, і пазбегнуць іх не маглі нават кара�
леўскія дзеці.

Вучні і магістры прымалі ўдзел у розных рэлігій�
ных цырымоніях. У гарадах, дзе было некалькі школ,
рэгулярна праводзіліся публічныя дыспуты. Магіст�
ры і вучні з розных школ збіраліся ў якой�небудзь
царкве ў дзень мясцовага свята і практыкаваліся ў ры�
торыцы, дыялектыцы, веданні граматыкі.

Як правіла, вучні маглі пакінуць школу на некалькі
дзён падчас Вялікадня, Ражаства альбо Пяцідзесят�
ніцы. На зыходзе Сярэдневякоўя сталі практыкаваць
перапынкі ў занятках на некалькі дзён, якія не супа�
далі са звычайнымі царкоўнымі святамі. У гэты ж
перыяд з’явіліся больш доўгія па тэрмінах перапын�

Сярэдневяковая школа. У руках настаўніка розгі. Чорныя і
белыя галубы, якія сядзяць на галавах школьнікаў,
з’яўляюцца сімваламі адзнак. Каля 1490 г.
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кі ў занятках, якія папярэднічалі сучаснай сістэме
школьных канікулаў.

Тэрмін навучання ў школе, таксама як і ўзрост
вучняў, вар’іраваўся ў залежнасці ад абставін. Для
тых дзяцей, якія мелі жаданне зрабіць царкоўную
кар’еру, паступіць ва універсітэт альбо ў які�небудзь
з манаскіх ордэнаў, звычайнай была пачатковая аду�
кацыя на працягу 5–6 гадоў. Як правіла, яны пасту�
палі ў школу ў 11–12 гадоў, а заканчвалі ў 18–19.
Іншым, напрыклад, дзецям гараджан, для заняцця
прадпрымальніцтвам і гандлем было дастаткова ад�
нагадовага курса граматыкі.

Пачынаючы з XIII—XIV стст. разнастайныя па ты�
пах і відах школы і вучэбныя ўстановы паступова
афармляюцца ў трохступеньчатую сістэму адукацыі.
Першую ступень складалі пачатковыя школы, да якіх
адносілася асноўная маса школ. Яны маглі быць
царкоўныя альбо гарадскія, з лацінскай альбо род�
най мовай навучання. У школах другой ступені —
саборных, шэрагу гарадскіх, каледжах і факультэтах
сямі вольных мастацтваў — навучанне праходзіла
на больш высокім узроўні і ахоплівала больш шы�
рокае кола вучэбных дысцыплін. Нарэшце, вышэй�
шую адукацыю давалі "старшыя" факультэты універ�
сітэтаў — тэалагічны, медыцынскі і юрыдычны.

У XI—XIII стст. шэраг школ — у гарадах Мец, Камб�
рэ, Тур, Салерна, Парыж, Арлеан і Балоння — стано�
вяцца асабліва аўтарытэтнымі. Жадаючыя навучац�
ца музыцы накіроўваліся ў Мец, матэматыцы — у Камб�
рэ, медыцыне — у Тур і Салерна. Існавала нават пры�
маўка, што шкаляры навучаюцца высакародным на�
вукам у Парыжы, старажытным аўтарам — у Арлеа�
не, судовым кодэксам — у Балонні, медыцынскім
прыпаркам — у Салерна, дэманалогіі — у Таледа, а
добрым норавам — нідзе. Аўтарам гэтай сентэнцыі
быў манах Гелінанд, які да свайго пострыгу быў ванд�
роўным труверам9.

Як правіла, шкаляры імкнуліся трапіць у вызна�
чаную школу і нават да канкрэтнага настаўніка альбо
групы педагогаў, якія славіліся сваімі глыбокімі ве�
дамі ці перадавымі поглядамі. Асоба педагога адыг�
рывала вызначальную ролю ў Сярэднія вякі — эпо�
ху, якая была часам не столькі школ і універсітэтаў,
колькі настаўнікаў. Менавіта гэтая акалічнасць час�

цей за ўсё была прычынай пастаянных вандраван�
няў сярэдневяковых шкаляроў. У якасці прыкладу
можна прывесці гісторыю знакамітага французска�
га філосафа П’ера Абеляра, які ў "Гісторыі маіх бедст�
ваў" пісаў, што ў юнацкія гады пастаянна пераязджаў
з месца на месца, слухаючы вядомых настаўнікаў,
альбо Іаана Салсберыйскага, які ў 30—40�я гг. XII ст.
змяніў 11 школ у Парыжы10.

З школ пры буйных гарадскіх саборах (так зва�
ных кафедральных) нярэдка ўзнікалі папярэднікі ся�
рэдневяковых універсітэтаў — усеагульныя школы
("studia generalia" альбо "studium generale"), дзе вы�
кладаліся ўсе асноўныя навукі, што існавалі ў той час.
Акрамя сямі вольных мастацтваў (новае разуменне
ролі цыкла вольных мастацтваў знайшло адлюстра�
ванне ў творы Гуга Сен�Вікторскага "Дзідаскалікон"
(20�я гг. XII cт.)11, тут маглі вывучаць па меншай меры
адну спецыяльную дысцыпліну, напрыклад, права,
багаслоўе альбо медыцыну. Усеагульныя школы не
мелі мясцовага характару, не належалі той ці іншай
дзяржаве, гораду альбо епіскапскай кафедры. Яны
былі адкрыты для вучняў са ўсяго заходняга свету,
незалежна ад іх паходжання, нацыянальнасці і мес�
ца жыхарства. Да таго ж, назва "ўсеагульная школа"
прымянялася, як правіла, у адносінах да школы, якая
карысталася шырокай вядомасцю.

Урок у сярэдневяковай школе. Гравюра XV ст.

Урок у сярэдневяковай школе. Гравюра XV ст.
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Самая старэйшая з усеагульных школ — меды�
цынская школа ў Салерна — праславілася майстэр�
ствам сваіх выпускнікоў ужо ў XI ст. Паводле леген�
ды, заснавальнікамі гэтай школы былі лацінянін,
грэк, іудзей і араб. На поўдні Італіі мовы прадстаўні�
коў гэтых народаў былі жывыя яшчэ ў XII ст., што аб�
лягчала ўспрыманне антычных і ўсходніх традыцый
лячэння. Навучанне ў Салерна спачатку ішло на�
кшталт рамеснага вучнёўства "ад асобы да асобы".
У канцы XI ст. тут выкладаў манах Канстанцін Афры�
канскі, якому прыпісваюць аўтарства многіх пера�
кладаў арабскіх медыцынскіх твораў на лацінскую
мову, аб’яднаных у зборнікі — кампендыумы. Іх у ме�
дыцынскіх школах вывучалі да канца XV ст., затым
уключылі таксама працы іспанскіх перакладчыкаў,
але ўсё гэта па�ранейшаму называлася "канстанці�
навай медыцынай". Менавіта ў Салерна медыцына
атрымала контуры самастойнай тэарэтычнай ды�
сцыпліны. У XIV ст. цэнтры яе вывучэння змясціліся ў
Балонню, Манпелье, Парыж, дзе да "Корпуса Кан�
станціна" дадаліся раней невядомыя Захаду працы
Ібн Сіны (Авіцэны) і Ібн Рушда (Авероэса). І калі ў
сярэдзіне XII ст. Гуга Сен�Вікторскі адносіў медыцы�

ну яшчэ да мастацтваў, то праз сто гадоў яна ўжо
трывала заняла месца сярод навук. У XIII ст. Арноль�
дам з Вілановы ў адпаведнасці з прынцыпамі са�
лернскай медыцынскай школы быў складзены ціка�
вы дапаможнік па захаванню здароўя, які дайшоў
да нашых дзён12.

Прынцыпова новай з’явай інтэлектуальнага жыц�
ця Заходняй Еўропы стаў сярэдневяковы універсі
тэт13. Спачатку тэрмін "універсітэт" (ад лац. Universi�
tas — сукупнасць, агульнасць) прымяняўся для аз�
начэння любога аб’яднання (карпарацыі) людзей,
якія звязаны агульнымі інтарэсамі і маюць асаблівы
прававы статус. І толькі ў канцы XIV ст. ён стаў выка�
рыстоўвацца ў дачыненні да акадэмічных, вучэбных
карпарацый, г.зн. да аб’яднанняў выкладчыкаў, якія
аддзяліліся ад царкоўных і манастырскіх школ.

З аднаго боку, сярэдневяковы універсітэт уяў�
ляў сабой дастаткова традыцыйную карпарацыю
цэхавага тыпу, якая аб’ядноўвала людзей па тыпу
заняткаў, з другога — універсітэцкая арганізацыя
займала незвычайнае для такога роду карпарацый
становішча, паколькі ёй былі нададзены своеасаб�
лівыя рэспубліканскія рысы. Усе паўнапраўныя "гра�
мадзяне" мелі права выбіраць і быць выбранымі на
розныя універсітэцкія пасады, выкананне якіх і за�
бяспечвала нармальныя функцыі універсітэта.

Дастаткова часта універсітэты ствараліся на ас�
нове ўсеагульных школ. У XII—XIII стст. шэраг усе�
агульных школ, якія карысталіся еўрапейскай вядо�
масцю, атрымалі пэўныя прывілеі ад царкоўных і
свецкіх уладаў і ператварыліся ва універсітэцкія кар�
парацыі. Але і тады універсітэты часта насілі назву
"ўсеагульная школа". Іх арганізацыйнае афармлен�
не праходзіла пад моцным уплывам каталіцкай царк�
вы і каралеўскай імператарскай улады.

Першымі еўрапейскімі універсітэтамі лічацца Ба�
лонскі і Парыжскі, якія ўзніклі  ў канцы XI ст. і ў XII ст.
адпаведна. Яны хоць і сфарміраваліся практычна
адначасова, значна адрозніваліся па ўнутранай па�
будове і ўвасаблялі два асноўныя тыпы універсітэ�
таў сярэдневяковай Еўропы.

Балонскі універсітэт узнік як галоўны ў Заходняй
Еўропе цэнтр па вывучэнню рымскага права. Ён сфар�
міраваўся на аснове гарадской свецкай школы (шко�
лы "гласатараў") і быў арганізацыяй студэнтаў. Тут
выкладаў адзін з лепшых юрыстаў свайго часу — Ір�
нерый, які ў пачатку XII ст. абагульніў дасягненні сваіх
калег і здзейсніў сапраўдную рэвалюцыю ў права�
знаўстве. Менавіта Ірнерыю прыпісваюць заслугу
звядзення ўрыўкавых юрыдычных пасажаў у адзіны
корпус Рымскага права (Corpus juris civilis), які быў
дапоўнены глосамі — каментарыямі і тлумачэннямі
на палях. Метад Ірнерыя заключаўся ў тым, каб ад�
шукаць паралелі і розначытанні, выявіць існуючыя
супярэчнасці і паспрабаваць іх узгадніць. Вучні, якія
прыязджалі ў Балонню з усёй Еўропы, вывучалі "Ды�
гесты" і "Навелы", а таксама "Кнігу феодаў" — крыні�
цу феадальнага права Ламбардыі.

Прававеды XII—XIII стст. ("гласатары") практыч�
на стварылі грамадзянскае права як акадэмічную на�

ГІСТОРЫЯ АДУКАЦЫІ

Старэйшая нямецкая выява клінічнага навучання. Урач
тлумачыць студэнту шэраг карцін хваробы. Канец XV ст.
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вуку. Акрамя таго, Балонні выпаў гонар стаць калыс�
кай кананічнага права, якое раней не было аддзеле�
на ад багаслоўя. У 40�я гг. XII ст. Грацыян ператва�
рыў кананічнае права ў адзіную сістэму, дадаў да яе
глосы па метаду Ірнерыя. Сярод настаўнікаў, якія
выкладалі кананічнае (Decretum) і рымскае (Leges)
права, і студэнтаў, якія яго вывучалі, былі многія бу�
дучыя іерархі каталіцкай царквы.

Выкладчыкі Балонскага універсітэта былі пазбаў�
лены права галасаваць на універсітэцкіх сходах, і
студэнцкія гільдыі прысвоілі сабе права кіраваць усім
жыццём універсітэта. У 1158 г. балонскіх студэнтаў
узяў пад сваю абарону імператар Фрыдрых Барба�
роса, які перадаў іх пад асобую юрысдыкцыю мяс�
цовага епіскапа14.

Асабліва славіўся у сярэдневяковай Еўропе Па�
рыжскі універсітэт15. У тыя часы нават існавала пры�
маўка: "У Італіі — папства, у Германіі — імператар, у
Францыі — універсітэт". Ён налічваў каля сямі тысяч
чалавек, у лік якіх уваходзілі не толькі выкладчыкі і
студэнты, але і абслугоўваючы персанал (кнігаганд�
ляры, перапісчыкі рукапісаў, вырабляльнікі перга�
мента, пёраў, чарнільнага парашку, аптэкары, карч�
мары і ліхвяры, якія давалі грошы шкалярам і вы�
кладчыкам).

Першыя прывілеі Парыжскаму універсітэту надаў
Папа Рымскі Цэлесцін III у 1194 г. Папы Інакенцій III і
Грыгорый IX зацвердзілі яго аўтаномію. У 1200 г.
французскі кароль Філіп II Аўгуст выдаў грамату па�
рыжскім шкалярам і магістрам аб гарантыі іх пра�
воў, узяцці іх пад абарону і аб перадачы пад юрыс�
дыкцыю мясцовага епіскапа, які здзяйсняў сваю ула�
ду праз канцлера. Гэтую грамату часта разглядаюць
як акт нараджэння альбо, паводле іншай версіі, пры�
знання Парыжскага універсітэта. На той жа падставе
караля Філіпа II Аўгуста часта лічаць яго бацькам�
заснавальнікам16.

Афіцыйна Парыжскі універсітэт быў прызнаны ў
1215 г., калі завяршылася яго барацьба за аўтано�
мію супраць епіскапа, і папскі легат Раберт дэ Кур�
сон выдаў першыя афіцыйныя статуты Парыжскага
універсітэта. У іх былі зацверджаны прывілеі і правы
парыжскіх магістраў, якія атрымалі падтрымку ад
Папы Рымскага Інакенція III. З 1215 г. універсітэт тра�
піў пад яго апеку, за што быў вымушаны заплаціць
часткай сваіх акадэмічных свабод. З гэтага часу уні�
версітэт павінен быў удзельнічаць у барацьбе з ера�
сямі, а яго тэалагічны факультэт стаў "адказным" за
афіцыйную дактрыну каталіцкай царквы.

Адзначым, што папская курыя ніколі не ставіла�
ся абыякава да універсітэцкіх карпарацый. Так, за
10 гадоў свайго пантыфікату папа Ганорый III 82 разы
ўмешваўся ў справы Парыжскага універсітэта, а
папа Грыгорый IX з 1227 па 1241 гг. выдаў 46 рас�
параджэнняў. Рымская курыя рабіла спробы кіра�
ваць і ўнутраным жыццём універсітэцкай карпара�
цыі, прызначаючы з асяроддзя духавенства канц�
лераў (высокіх царкоўных саноўнікаў, якія мелі пра�
ва дазваляць правядзенне экзаменаў на атрыманне
акадэмічных званняў, чытанне лекцый і правядзен�

не прамоцый) і кансерватараў (ахоўнікаў прывілеяў),
даючы выкладчыкам і студэнтам царкоўныя бенефі�
цыі. Акрамя таго, папы абмяжоўвалі ўмяшальніцтва
епіскапа ў справы універсітэта, забаранялі караць
студэнтаў без іх ведама, маглі дазволіць магістрам
спыніць заняткі ў выпадку парушэння незалежнасці
універсітэта і яго правоў.

Універсітэт дзяліўся на факультэты і "нацыі", мог
мець калегіі17. Як правіла, у яго складзе былі чатыры
факультэты: малодшы (артыстычны, альбо факуль�
тэт сямі вольных мастацтваў), які лічыўся падрых�
тоўчым, і старшыя (тэалогіі, права і медыцыны). Па
сутнасці, факультэты складаліся з адных магістраў,
а студэнты толькі прылічваліся да іх праз сваіх на�
стаўнікаў. Кіраўніком факультэта з’яўляўся выбірае�
мы магістрамі дэкан (дзесятнік — назва, якая была
ўзята з царкоўнай арганізацыі), які ажыццяўляў
агульны кантроль.

Уступных экзаменаў у сярэдневяковых універсі�
тэтах не было. Пасля ўнясення ўступнага грашовага
ўзносу настаўнік заносіў жадаючага ў спісы студэн�
таў. Перш чым прыступіць да заняткаў, студэнты
павінны былі прайсці праз абрад пасвячэння, пад�
час якога кляліся быць адданымі універсітэту, аба�
раняць яго незалежнасць і падпарадкоўвацца яго
правілам. Прымаў прысягу магістр, які сядзеў за
кафедрай. Затым новыя студэнты выходзілі на вулі�
цу, дзе іх акружалі старэйшыя таварышы. Яны на�

Лекцыя ў сярэдневяковым універсітэце.
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дзявалі на галаву навічкоў рогі — сімвал глупства і
вялі па гораду. Пасля прагулкі моладзь урачыста
здымала рогі, чым і завяршалася ўступленне ў шэ�
рагі студэнтаў. Свята заканчвалася пачастункам і
прагулкамі па начному гораду.

Артыстычны факультэт быў найбольш шматлікі
па колькасці студэнтаў. Тут вучыліся 6 гадоў і дзеці, і
дарослыя. Паколькі факультэт лічыўся падрыхтоў�
чым, ён даваў навучэнцам веды асноў навук. Толькі
закончыўшы яго, можна было удасканальваць свае
веды на старшых факультэтах, дзе тэрмін навучання
вагаўся ад 5 да 6 гадоў. Самым доўгім было наву�
чанне багаслоўю — 15 гадоў. Як правіла, старшыя
факультэты былі параўнальна невялікія па колькасці
студэнтаў (20–30 чалавек), і вучыліся тут дарослыя
людзі, якія ўжо мелі ступень магістра.

Кожны універсітэт меў славутыя факультэты і зна�
камітых у сваёй галіне прафесараў. Парыжскі універ�
сітэт асабліва славіўся сваім тэалагічным (альбо
багаслоўскім) факультэтам. Да канца XII ст. тут пра�
цавала больш за ўсё знакамітых магістраў тэалогіі.
Балонскі і Кракаўскі універсітэты славіліся юрыдыч�
нымі факультэтамі. Медыцыну вывучалі ў знакамі�
тым універсітэцкім горадзе Саламанка ў Іспаніі, а
таксама ў вядомых дактароў універсітэта француз�
скага горада Манпелье. Аднак самай вядомай і леп�
шай была італьянская медыцынская школа ў Салер�
на. Толькі ёй каралямі было дадзена права пры�
свойваць званне ўрача. У Салернскай школе буду�
чы ўрач вучыўся восем гадоў, а затым цэлы год пра�
ходзіў абавязковую практыку.

Многія асобы, якія паступалі ва універсітэт, не
заканчвалі яго, паколькі тэрмін навучання быў доўгі,
а само навучанне — дарагое. У яго кошт уваходзілі
плата за навучанне (не вельмі вялікая), выдаткі на
падарункі і ласункі з нагоды здачы экзаменаў і атры�
мання ступеняў, пакупку пісьмовых прыналежнасцей
і кніг, аплату тэхнічнага персаналу ("педаляў"*)18. На�
рэшце, студэнт, які доўгія гады жыў без сям’і, паві�
нен быў яшчэ і харчавацца. Галоўнай крыніцай фінан�
савання студэнтаў была дапамога з дома. Акрамя
таго, шкаляры жылі за кошт ахвяраванняў. Захава�
лася вялікая колькасць зборнікаў студэнцкіх пісьмаў
з просьбамі выслаць грошай. Дарэчы, менавіта гэты
сюжэт быў асноўным і для так званых "папрашаль�
ных песень" шкаляроў, якія выконвалі вандроўныя ва�
ганты. У пачатку XV ст. расходы на ўтрыманне сту�
дэнта складалі ад 30 да 50 турскіх ліўраў у год, што
было ў 3–4 разы больш за прыбытак кваліфікавана�
га французскага муляра. Расходы на атрыманне сту�
пені ліцэнцыята правоў былі роўныя кошту некалькіх
гарадскіх дамоў.

Як правіла, універсітэт не меў аднаго агульнага
памяшкання для заняткаў. Выкладчыкі праводзілі
заняткі ў сябе дома, у студэнцкіх інтэрнатах альбо
спецыяльна арандаваных для заняткаў дамах. У Па�

рыжы такіх дамоў больш за ўсё было на вуліцы Са�
ломы (Rue de Fevrre), дзе слухалі лекцыі студэнты
артыстычнага факультэта. Называлася гэтая вуліца
так таму, што звычайна выкладчык займаў кафедру,
акрамя якой ніякай мэблі ў пакоі не было, а студэн�
ты сядзелі на саломе19. Калі збіралася шмат слуха�
чоў, выкладчык чытаў лекцыю з акна дома, а вучні
сядзелі на саломе прама на вуліцы.

Навучанне было вуснае, на лацінскай мове. Пісь�
мовых заданняў, як правіла, не давалі. Для больш лёг�
кага запамінання выкарыстоўвалі спецыяльныя пры�
ёмы, напрыклад, надавалі граматычным правілам
вершаваную форму. Асноўнымі формамі навучаль�
нага працэсу ў сярэдневяковым універсітэце з’яў�
ляліся лекцыі і дыспуты, што было абумоўлена не�
дахопам кніг.

Лекцыя ва універсітэце ўяўляла сабой чытанне і
каменціраванне вызначаных кніг, аўтары якіх лічылі�
ся аўтарытэтамі. Так, працы Арыстоцеля вывучаліся
на факультэце мастацтваў, Юстыніяна — на факуль�
тэце права, Галена і Гіпакрата — на медыцынскім.
Падрыхтоўка ж тэолагаў на багаслоўскім факультэ�
це засноўвалася на Бібліі і суправаджалася вывучэн�
нем "Сентэнцый" Пятра Ламбарда (памёр у 1160 г.),
якія былі прызнаны навучальным дапаможнікам на
Латэранскім саборы 1215 г. У XV ст. у шэрагу універ�
сітэтаў Еўропы (у прыватнасці, нямецкіх і італьянскіх)
іх замяніла "Сума тэалогіі" Фамы Аквінскага.

Існавалі ардынарныя лекцыі, дзе магістры чы�
талі кнігі, абавязковыя для экзамену, і лекцыі экст�
раардынарныя, якія чыталі бакалаўры ў дадатковы
час. Ардынарныя, альбо курсорныя лекцыі, былі га�
лоўныя. Іх чытаў толькі доктар навук і толькі ў першай
палове дня. На вячэрніх, экстраардынарных лекцы�
ях іншыя выкладчыкі, якімі маглі быць і бакалаўры,
паўтаралі і растлумачвалі ранішнюю тэму альбо раз�
глядалі спецыяльныя пытанні.

Акрамя слухання лекцый студэнты павінны былі
прымаць удзел у дыспутах — адной з важнейшых
форм навучання. Дыспуты развівалі розум студэн�
таў, вучылі іх даказваць тое ці іншае палажэнне лагіч�
ным шляхам, павінны былі прывучыць шкаляроў за�
мацоўваць набытыя імі веды. У адрозненне ад лек�
цый (дзе чытаўся і паслядоўна каменціраваўся той
ці іншы тэкст) і рэпетыцый (якія ўяўлялі нейкае пада�
бенства семінарскіх заняткаў, дзе больш дэталёва
тлумачыўся які�небудзь тэкст з лекцый і абмяркоў�
валіся ўсе пытанні), на дыспутах высоўваўся асобны
тэзіс альбо пытанне, які затым абмяркоўваўся шля�
хам прывядзення аргументаў "за" і "супраць". Звы�
чайна дыспут праводзіў магістр, які загадзя прапа�
ноўваў студэнтам тэмы. Паводле існуючага парад�
ку, магістр павінен быў забяспечыць матэрыяламі
дыспуту галоўных педаляў, каб можна было зрабіць
з іх копіі для студэнтаў. Акрамя магістраў дыспут
маглі праводзіць і тыя са студэнтаў, хто збіраўся з
часам стаць магістрам — бакалаўр ці саіскальнік
тытула бакалаўра.

Звычайныя дыспуты адбываліся штотыднёва,
аднак некаторыя магістры праводзілі іх вельмі час�

* Педаль — асоба з рознымі абавязкамі, якая знаходзі�
лася пры дактарах падчас чытання лекцый і дыспутаў, зай�
малася размяшчэннем студэнтаў на лавах, сачыла за парад�
кам у аўдыторыях і г. д.
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та. Фама Аквінскі, напрыклад, падчас выкладання ў
Парыжскім універсітэце праводзіў дыспуты два разы
на тыдзень20. На дыспуце прыводзіліся доказы "за" і
"супраць" выказанай думкі, якія чэрпаліся са старых
кніг. Кожны з тых, хто спрачаўся, павінен быў дака�
заць сваю правату, спасылаючыся на выказванні аў�
тарытэтаў. Перамагаў той, хто змог прывесці больш
цытат і вытрымак з твораў прызнаных аўтараў у пад�
мацаванне сваіх думак.

Дыспуты часта арганізоўваліся публічна. Зрэд�
ку яны маглі праходзіць у памяшканні царквы, пра
што паведамляе сакратар і давераная асоба англій�
скага архіепіскапа Кентэрберыйскага Фамы Бекета
Уільям Фіц�Стэфан у сваім творы "Апісанне высака�
роднейшага горада Лондана"21. Нярэдка дыспуты пра�
ходзілі вельмі бурна і нават заканчваліся бойкамі.
Таму паміж праціўнікамі ставіліся дубовыя бар’еры�
перагародкі.

Вучэбны працэс ва універсітэтах доўжыўся цэлы
год. У верасні—кастрычніку студэнты мелі вялікія ва�
кацыі (канікулы). Акрамя таго, яны не займаліся два
тыдні на Вялікдзень і летам у самы спякотны час. Гэ�
та быў час, калі на небе з’яўлялася сузор’е "Малога
Пса", таму гэтыя вакацыі атрымалі назву "канікулы"
(ад лац. Canicula — пёс, шчаня).

Перад сярэдневяковым універсітэтам стаяла
сур’ёзная праблема — забяспечыць студэнтаў да�
статковай колькасцю кніг. Ва ўмовах высокага Ся�
рэдневякоўя, калі кніга была рукапісная, размнажэн�
не тэксту было справай нялёгкай. Да таго ж, трэба
было зрабіць кнігу максімальна даступнай, таннай,
паколькі студэнты былі асобы пераважна бедныя.
Акрамя асноўных кніг, якія выкарыстоўваліся ў вучэб�
ным працэсе (творы Арыстоцеля, Звод грамадзян�
скага права Юстыніяна, Біблія, працы Галена, Ібн�
Сіны і г.д.), распаўсюджванню падлягалі тэксты лек�
цый магістраў, матэрыялы дыспутаў і рэпетыцый,
якія павінны былі прадастаўляць для капіравання ма�
гістры. Кніжнымі справамі ва універсітэце займалі�
ся кнігагандляры, у абавязак якіх уваходзіў клопат
аб дасканалай праверцы перапісваемых кніг. Існа�
валі таксама і перапісчыкі, і карэктары. Як правіла,
універсітэт меў манаполію на кнігі, кантраляваў цэны
на іх продаж.

З цягам часу з’явіліся так званыя рабочыя кні�
гі — танныя кнігі на недарагім пергаменце і без ілюст�
рацый, разлічаныя на студэнтаў. Акрамя таго, пры
універсітэтах адкрыліся спецыяльныя магазіны —
архівы, дзе можна было за невялікую плату ўзяць
дадому патрэбную кнігу. Для таго каб яе маглі пера�
пісваць адразу некалькі студэнтаў, кнігу дзялілі на
часткі — сшыткі. І, нарэшце, пры універсітэтах сталі
прадаваць запісы лекцый выкладчыкаў22. Некато�
рыя студэнты падчас заняткаў прыносілі кнігі і са�
чылі па іх тэксту, слухаючы лекцыю магістра і робячы
адзнакі паміж радкоў альбо на палях.

Уявіць лад жыцця і побыт сярэдневяковага сту�
дэнта дазваляюць асобныя раздзелы ананімнага трак�
тата XIII ст. "Аб школьнай навуцы"23, пастановы Па�
рыжскага універсітэта аб найме і ўтрыманні кватэр,

умовах пражывання разам, неабходнасці выконваць
парадак і нормы маралі24. Аб адзенні, харчаванні,
фізічным стане шкаляроў пакінуў сведчанні ўрач з
Валенсіі Педра Фагарола25.

У доме, дзе ў якасці пастаяльца жыў студэнт, на
яго часцей за ўсё глядзелі як на слугу — пасылалі на
рынак, да калодзежа, часам давалі ў карак за ня�
спрытнасць. Пасля лекцый ён павінен быў самастой�
на паклапаціцца аб сваім харчаванні. "Багаты" абед
студэнта часта складаўся з некалькіх цыбулін і ка�
валка чорнага хлеба. Але гэта здаралася далёка не
кожны дзень. Студэнт быў заўсёды галодны. Ва уні�
версітэце яго маглі біць лінейкай па руках альбо роз�
гамі па спіне. Пасля лекцый ён павінен быў паўта�
рыць урок і вывучыць напамяць вялізныя кавалкі
лацінскага тэксту. Увечары, калі вяртаўся дахаты,
студэнт прыносіў дровы, затым біў у званы і склікаў
усіх на вячэру, пры гэтым сам удзелу ў вячэры час�
цей за ўсё не прымаў26.

Малодшыя факультэты універсітэтаў падзялялі�
ся на "нацыі"27 — асацыяцыі асоб, аб’яднаных адным
месцам нараджэння (гарады, рэгіёны, краіны). Ся�
рэдневяковую "nation" можна разумець як у вузкім,
так і ў больш шырокім сэнсе. У першым выпадку ма�
юцца на ўвазе выхадцы з адной зямлі, у другой —
выхадцы з адной краіны, падданыя адной дзяржа�
вы з агульнымі законамі, мовай і звычаямі. Ствара�
ліся нацыі з мэтай развіцця пачуццяў братэрства,
для дапамогі тым, хто меў у гэтым патрэбу, і для вы�
рашэння спрэчных пытанняў. Яны прымалі актыўны
ўдзел у выбары рэктара — кіраўніка універсітэта, а
той у сваю чаргу кантраляваў пракуратараў, якіх вы�
біралі нацыі і якія сачылі за парадкам. Старшыя фа�
культэты на нацыі не падзяляліся па прычыне невя�
лікай колькасці студэнтаў у іх. Магістры мастацтваў,
якія навучаліся на гэтых факультэтах, прымыкалі да
адпаведных нацый на малодшым факультэце.

У Парыжскім універсітэце на малодшым (арты�
стычным) факультэце існавалі чатыры нацыі: фран�
цузская (да яе належалі таксама студэнты�іспанцы і
італьянцы), пікардыйская, нармандская, англійская
(да яе прымыкалі шкаляры з занятых англічанамі аб�
ласцей Францыі, з Ірландыі, Германіі і Шатландыі)28;
у Оксфардзе і Кембрыджы — дзве. У нямецкіх уні�
версітэтах, за выключэннем Пражскага, Венскага і
Лейпцыгскага, падобныя нацыянальныя аб’яднанні
студэнтаў не прыжыліся, паколькі ў перыяд позняга
Сярэдневякоўя (калі на тэрыторыі Германіі ўзніклі уні�
версітэты) у кожнай правінцыі мелася ўласная вы�
шэйшая школа, у якой, як правіла, навучаліся вы�
хадцы з гэтай зямлі.

У канцы XII ст. у Парыжы зарадзілася сістэма ка
легій29. Першыя калегіі з’яўляліся дабрачыннымі
ўстановамі і ствараліся пры шпіталях як інтэрнаты
для бедных клірыкаў, якія навучаліся ў парыжскіх
школах, г.зн. былі месцам пражывання шкаляроў з
той ці іншай вобласці. Гэтыя калегіі, як правіла, ства�
раліся на дабрачынныя грошы багатых людзей, ка�
ралёў і гарадоў.
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У 1257—1258 гг. капеланам і духоўнікам фран�
цузскага караля Людовіка IX Раберам дэ Сарбонам
была створана першая калегія на тэалагічным фа�
культэце Парыжскага універсітэта. Яна з’яўлялася ка�
легіяй новага тыпу і была інтэрнатам для 16 бедных
студэнтаў (па чатыры ад кожнай нацыі). Дзякуючы
ахвяраванням калегія хутка была пашырана і стала
прымаць студэнтаў з забяспечаных сем’яў на плат�
най аснове і на платны пансіён. Хутка яна заняла вя�
дучае становішча як на тэалагічным факультэце, так
і ва універсітэце ў цэлым, і з сярэдзіны XVII ст. Сар�
бонай сталі называць увесь Парыжскі універсітэт.

Часцей за ўсё калегія насіла імя свайго засна�
вальніка альбо назву вобласці. Так, Наварскі каледж,
які стаў самай знакамітай навучальнай установай
Парыжскага універсітэта ў XIV—XV стст., быў засна�
ваны ў 1304 г. жонкай караля Філіпа Прыгожага Жан�
най Наварскай. Галоўнай дысцыплінай была тэало�
гія, таму інспектарам каледжа быў тэалагічны фа�
культэт. Стыпендыі (бурсы) навучэнцаў былі невялі�
кія, але іх хапала на харчаванне. Галоўнай умовай
паступлення ў Наварскі каледж была беднасць сту�

дэнта. Як толькі хто�небудзь атрымліваў бенефіцый,
ён аўтаматычна выбываў з членаў каледжа і вызва�
ляў месца для іншага бедняка. Каледж прымаў вы�
хадцаў не толькі з Навары, але і з усёй Францыі, так�
сама як Сарбона была адкрытай установай для ўсёй
Заходняй Еўропы.

Пераважнае развіццё сістэма калегій (каледжаў)
атрымала ў англійскіх універсітэтах і захавалася да
нашых дзён. Ствараліся калегіі і манаскімі ордэнамі.
Спачатку яны дубліравалі універсітэцкія курсы, а за�
тым сталі ствараць уласныя і ў сярэдзіне XV ст. на�
былі такую папулярнасць, што ў многім замянілі аду�
кацыю ва універсітэтах.

Студэнты сярэдневяковых універсітэтаў здавалі
экзамены на званне бакалаўра (увенчанага лаўрамі),
ліцэнцыята, магістра і доктара. Тым, хто прайшоў
праз вызначаную частку курса, пасля спецыяльнага
экзамену ("прамоцый") прысвойвалі першае, самае
ніжэйшае званне — бакалаўра. Бакалаўры мелі пра�
ва чытаць лекцыі — счытваць гатовыя тэксты, але з
пэўнымі абмежаваннямі. Так, бакалаўр па тэалогіі
на працягу двух гадоў мог чытаць лекцыі па асобных

Універсітэты
Сярэдневяковай
Еўропы.
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кнігах Бібліі і таму называўся "бакалаўрэус біблікус".
На наступным этапе яму дазвалялася чытаць кнігі
"Сентэнцый" Пятра Ламбарда, і з гэтага часу ён на�
зываўся "бакалаўрэус сентэнцыярыус". Пасля закан�
чэння чытання дзвюх кніг "Сентэнцый" бакалаўр меў
права чытаць іх трэцюю кнігу і атрымліваў назву "ба�
калаўрэус фарматус". Ім ён заставаўся на працягу
чатырох гадоў (у 1389 г. гэты тэрмін быў скарочаны
да трох). Яшчэ праз нейкі час бакалаўр станавіўся
ліцэнцыятам, г.зн. ужо чытаў розныя лекцыі. Званне
магістра ён мог атрымаць пасля яшчэ аднаго экза�
мену — "магістэрскіх прамоцый". Мінімальны ўзрост
для атрымання вышэйшай адукацыі і ступені магіст�
ра на тэалагічным факультэце складаў 35 гадоў (у
Вене — 30). Магістры павінны былі чытаць лекцыі,
прысутнічаць на дыспутах і чытаць пропаведзі (на
тэалагічным факультэце).

У кожным сярэдневяковым універсітэце існавалі
свае асаблівасці. Для прыкладу, знакаміты Окс�
фардскі універсітэт у Англіі ў 1253 г. прыняў рашэн�
не, згодна якому магістрам тэалогіі мог стаць толь�
кі чалавек, які мае ступень у галіне мастацтваў. Да
XIV ст. універсітэты Парыжа, Оксфарда і Кембрыджа
былі адзіныя, якія мелі права прысуджаць ступені ў
галіне тэалогіі. Любому акту прысуджэння вучонай
ступені папярэднічаў урачысты абрад, дарэчы, звя�
заны са значнымі фінансавымі выдаткамі.

Да канца XIV ст. у Еўропе існавала каля 50 універ�
сітэтаў, а ў канцы XV ст. іх было заснавана ўжо 86.
Імклівае павелічэнне колькасці універсітэтаў частко�
ва стала вынікам "Вялікай схізмы" — супрацьстаян�
ня пап і антыпап. Вобласці, якія не прызнавалі авінь�
ёнскага папу, не жадалі пасылаць студэнтаў у Па�
рыж ці Арлеан, а імкнуліся заснаваць свае універсі�
тэты, выкарыстоўваючы ў большасці выпадкаў у
якасці ўзору статуты і праграмы Парыжскага універ�
сітэта. Паступова універсітэты сталі страчваць свой
усеагульны характар, пачалі станавіцца нацыяналь�
нымі і нават лакальнымі цэнтрамі30.

У сярэднім ва універсітэтах позняга Сярэдневя�
коўя навучалася ад 250 да 500 студэнтаў, хоць у Ок�
сфардзе, Празе і Парыжы колькасць навучэнцаў ва�
галася ад 1 да 5 тыс. чалавек. Склад шкаляроў вы�
значаўся дэмакратычнасцю і сацыяльнай разнарод�
насцю — ад выхадцаў з асяроддзя рамеснікаў, ганд�
ляроў і іншых гараджан да прадстаўнікоў духавенст�
ва і свецкай арыстакратыі. Палепшыць сацыяльны
статус сваіх дзяцей праз атрыманне імі адукацыі імк�
нуліся купцы і цырульнікі, рабочыя і гандляры кнігамі,
і нават (у рэдкіх выпадках) сервы. Выхадцы з два�
ранскага асяроддзя нават у самых арыстакратыч�
ных паўднёвафранцузскіх універсітэтах у пачатку
XV ст. не перавышалі 5% ад агульнай колькасці на�
вучэнцаў31. Навучанне членаў каралеўскіх і арыстак�
ратычных сем’яў насіла, як правіла, прыватны харак�
тар. У той жа час позняе Сярэдневякоўе ведала прык�
лады прысутнасці знатных нашчадкаў у славутых еў�
рапейскіх універсітэтах, паколькі пісьменнасць па�
чала ўспрымацца як адна з важнейшых дабрачын�
насцей кіраўніка, што адлюстравалася ў папулярнай

прымаўцы "неадукаваны кароль — гэта каранаваны
асёл".

Прыцягальнасць універсітэта для самых розных
слаёў сярэдневяковага грамадства тлумачылася ў
многім тым, што ён з’яўляўся ўстановай аўтаномнай,
у якой істотную ролю адыгрывалі юрыдычныя прыві�
леі і вольнасці, лацінская мова выкладання і схалас�
тычная навука. Універсітэты валодалі ўладай пры�
свойваць вучоныя ступені, галоўнай з якіх была "лі�
цэнцыя" — права выкладаць усюды. Ступень, якая
была прысуджана ва універсітэце, прызнавалася ва
ўсім хрысціянскім свеце, і гэта адрознівала вышэй�
шую школу ад школ мясцовых.

 Са з’яўленнем універсітэтаў у культурным жыцці
сярэдневяковага грамадства адбыліся незваротныя
змены. Паступова вызваляючыся ад царкоўнай ма�
наполіі, універсітэты ўсталявалі ўласную манаполію
на адукацыю, што адыграла значную ролю ў распаў�
сюджванні свецкіх ведаў і паскорыла працэс станаў�
лення свецкай інтэлігенцыі.
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